
Op 11 mei heeft het team ‘digitaliseren voorbeeldregels omgevingsplan’ van 
de VNG in een webinar haar ervaringen gedeeld met het annoteren en 
toepasbaar maken van juridische regels.
De staalkaart ‘Integratie vier verordeningen’ is langs de daarvoor aangegeven 
route in de oefenomgeving van het DSO-loket gepubliceerd.
Het digitaal maken en publiceren van deze staalkaart (onderdeel 
Omgevingsplan) was een ware ontdekkingsreis en we delen graag onze 
ervaringen en inzichten met u.
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De afgelopen maanden zijn we bezig geweest om een onderdeel van een 
Omgevingsplan in de landelijke voorziening van het DSO te krijgen (regels op 
de kaart en vergunningcheck). Dit stukje omgevingsplan bestaat uit de 
staalkaart ‘integratie vier verordeningen’ en bevat voorbeeldregels voor de 
volgende vier (top)activiteiten:
1. Objecten plaatsen aan de weg
2. Uitrit aanleggen
3. Bomen/houtopstanden kappen
4. Parkeerexcessen voorkomen (geen topactiviteit, dus hiervoor zijn geen 

toepasbare regels gemaakt)

Op deze sheet staan de onderwerpen die achtereenvolgens aan bod komen in 
deze presentatie van onze resultaten en bevindingen.
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Het vertrekpunt was de gepubliceerde staalkaart ‘Integratie vier 
verordeningen’.
Reisdoel was het toegankelijk maken daarvan in het nieuwe Omgevingsloket 
(DSO-LV). 

3



Dit is de structuur van de Staalkaart.
In hoofdstuk 5 tref je de vier activiteiten aan die we hebben uitgewerkt 
(annoteren, toepasbaar maken en digitaal maken via de standaarden 
STOP/TPOD en STTR).
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Als we kijken naar de regels over het aanleggen van een uitrit naar de 
openbare weg, wat staat daar zoal in?
De tekst met een witte achtergrond beschrijft de basissituatie.
Daarin staat dat er in het gehele gemeentelijk grondgebied (het ambtsgebied) 
sprake is van een zorgplicht en maatwerkvoorschriften.
Voor een gedeelte van het ambtsgebied, de ‘rustige woonwijk’, geldt 
bovendien een meldingsplicht en bijbehorende algemene regels. 
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In de staalkaart wordt ook een alternatieve situatie beschreven. Deze tekst 
heeft een groene achtergrond.
In dit geval (voor de activiteit ‘uitrit aanleggen’) bestaat dat alternatief uit de 
keuze dat voor het gehele ambtsgebied een vergunningplicht geldt. 
Omdat wij alle varianten willen uitwerken en laten zien, hebben we een 
combinatie van ‘witte en groene regels’ geannoteerd en toepasbaar gemaakt.

Dit heeft geresulteerd in drie werkingsgebieden met bijbehorende regels:
1. toestemmingsvrij (alleen zorgplicht);
2. meldingsplicht;
3. vergunningplicht.
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Zo ziet de startpagina van het Omgevingsloket eruit.
We laten eerst het resultaat van het annoteren van de regels voor de activiteit 
‘uitrit aanleggen’ zien.
Dat resultaat kun je bekijken in het onderdeel ‘regels op de kaart’ (ook wel de 
‘viewer’ genoemd).

7



Om ons resultaat te illustreren in het Omgevingsloket, hebben we een plaats 
nodig in Nederland, waarop we de voorbeeldregels kunnen projecteren.
De gemeente Tilburg heeft toestemming gegeven om hun grondgebied 
daarvoor te gebruiken.
We geven met het voorvoegsel ‘VNG’ dat het om voorbeeldcontent gaat.
Deze voorbeeldregels zeggen dus niets over hoe de gemeente Tilburg haar 
eigen omgevingsplan wil inrichten.

In het Omgevingsloket selecteren we een plek, in dit voorbeeld d.m.v. een 
adres, waar geen sprake is van een melding- of vergunningplicht.
Dit adres ligt dus in het door ons aangemaakte (werkings)gebied dat 
toestemmingsvrij is voor de te kiezen activiteit en waar voor die activiteit dus 
alleen een zorgplicht geldt.
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De geselecteerde locatie wordt zowel op de kaart (rechts) als in de tekst (links) 
getoond.
We selecteren de activiteit waarvoor we de regels willen zien.
In dit geval doen we dit door de activiteit in te typen, je ziet dat het DSO-loket 
zelf de tekst aanvult tot de activiteit die we bedoelen.
Uiteraard gebeurt dit laatste alleen als de tekst door het loket wordt herkend.
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Vervolgens klikken we op het tabblad ‘regels’ om de omgevingsdocumenten te 
zien die op die plek regels bevatten over die activiteit.
Dat is er maar één: de door VNG uitgewerkte staalkaart ‘integratie vier 
verordeningen’.
We kunnen nu het schuifje ‘aan’ zetten om het werkingsgebied van dit plan te 
zien (gemeentegrenzen van Tilburg worden zichtbaar).
Om dat te zien moet je wel even uitzoomen op de kaart (via het minteken 
rechtsboven in beeld).
Door het plan aan te klikken wordt het geopend (zie volgende sheet).

10



Na het activeren van het juiste Omgevingsplan (VNG-staalkaart), worden de 
op dat adres voor die activiteit geldende regels getoond.
Op deze locatie is alleen sprake van zorgplicht en maatwerkvoorschriften, dus 
worden alleen die regels uit de staalkaart getoond.
Een uitrit aanleggen mag hier dus zonder een melding te doen of een 
vergunning aan te vragen. 
Door het schuifje rechts van artikel 5.015 (Specifieke zorgplicht) naar rechts te 
schuiven, wordt het werkingsgebied zichtbaar (lichtblauw).
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We gaan nu naar een andere plek in Tilburg waar sprake zou moeten van een 
meldingsplicht voor het aanleggen van een uitrit.
We typen het adres weer in en kiezen opnieuw voor de activiteit ‘uitrit 
aanleggen’.
Op de kaart wordt het perceel getoond (rood kader).
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Hier gelden andere regels voor het aanleggen van een uitrit.
Wie op dit adres een uitrit wil maken heeft een meldingsplicht en alleen de 
daarop van toepassing zijnde regels worden getoond.
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Het derde adres (Bredaseweg 130) ligt in een gebied waar de ‘groene’ variant 
geldt.
Voor het aanleggen van een uitrit is hier een vergunning nodig.
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Als je hier het geldende Omgevingsplan opvraagt, worden inderdaad de regels 
getoond die betrekking hebben op de vergunningplicht. 

Conclusie: de drie in de staalkaart beschreven situaties 
(toestemmingsvrij/zorgplicht, meldingsplicht en vergunningplicht) zijn 
succesvol vertaald naar het Omgevingsloket, onderdeel ‘regels op de kaart’. 
De activiteiten en werkingsgebieden zijn geannoteerd, er zijn geografische 
gegevens gedefinieerd die op de kaart aangeven waar de werkingsgebieden 
van de regels liggen en tot slot is het resultaat conform de STOP/TPOD 
standaard omgezet naar een set bestanden die via het previewportaal van de 
LVBB konden worden ingelezen.
Langs deze ‘koninklijke’ route kwamen de plangegevens in het 
Omgevingsloket terecht en kunnen ze via de viewer worden getoond.
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Nu gaan we verder met een ander onderdeel van het Omgevingsloket, de 
vergunningcheck.
Ook nu kiezen we voor het aanleggen van een uitrit.
De vergunningcheck werkt op basis van toepasbaar gemaakte regels.
Deze ‘toepasbare regels’ worden ook gebruikt bij de onderdelen ‘indienen van 
een aanvraag’ en ‘maatregelen op maat’ van het Omgevingsloket (het 
laatstgenoemde onderdeel valt op de sheet net buiten beeld).
In de volgende sheets geven we een korte demo van de vergunningcheck. 
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Voor de vergunningcheck wordt om te beginnen hetzelfde adres ingevoerd dat 
ook als eerste werd gebruikt in de demo van het onderdeel ‘regels op de 
kaart’, de Swaardvenstraat 11 te Tilburg. Ook nu verschijnt het adres op een 
kaart, hier niet met een rode lijn om de kavel maar wel met een blauwe pin 
met adreslabel.
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Om duidelijk te maken dat het om VNG-voorbeeldregels gaat, staat er ‘VNG’ 
voor de activiteit/werkzaamheid die je kiest.
Op die manier wordt ook alleen de bij deze voorbeeldregels behorende 
vragenboom getoond.
Als de gemeente Tilburg in de oefenomgeving ook toepasbare regels voor de 
activiteit ‘uitrit aanleggen’ zet, dan lopen deze niet door die van de 
voorbeeldregels heen en vice versa.
Net als in het onderdeel ‘regels op de kaart’ vult het Omgevingsloket hier ook 
de keuzeopties aan bij het intypen van een deel van de tekst in het zoekveld.
Na het intypen van ‘vng’ verschijnen drie verschillende werkzaamheden uit de 
staalkaart waarvoor voorbeeldregels zijn aangemaakt.
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We kiezen in deze demo dus voor de werkzaamheid ‘uitrit aanleggen of 
veranderen’, zodat het aansluit op de voorgaande demo van de regels op de 
kaart.

We spreken in het onderdeel waar de toepasbare regels worden getoond, niet 
meer over activiteit maar over werkzaamheid.
Elke activiteit in het Omgevingsplan wordt in de vergunningcheck gekoppeld 
aan een ‘werkzaamheid’ die qua terminologie aansluit bij wat gebruikelijke taal 
is voor de willekeurige initiatiefnemer die een uitrit wil aanleggen (in dit geval is 
de naam van de activiteit nagenoeg gelijk aan de benaming van de 
werkzaamheid).
Maar als iemand bijvoorbeeld een boom wil kappen (werkzaamheid) dan heet 
dat in juridische termen ‘vellen houtopstand’ (activiteit) en is er dus wel sprake 
van een duidelijk verschil in terminologie.
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In het eerste deelvenster worden enkele vragen getoond.
De initiatiefnemer moet deze vragen beantwoorden voordat hij naar het 
volgende venster gaat.
Het is wel zo dat, afhankelijk van het antwoord op een bepaalde vraag, het 
kan voorkomen dat een deel van de vervolgvragen niet meer beantwoord 
hoeft te worden.
Verderop in de demo zullen we daar een voorbeeld van zien.

Voor ‘X’ (3ei vraag) zal in werkelijkheid een getal staan.
Het gaat om een voorbeeldvraag, waarbij een gemeente hier de eigen waarde 
kan invullen die aansluit op wat ze in de juridische regels van het 
Omgevingsplan heeft gezet.
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Je zou graag de openbare wegen in de buurt van dit adres kunnen laten zien.
Op deze sheet is verbeeld hoe dat er dan uit zou kunnen zien (de lichtblauwe 
lijnen).
Het is dan voor de gebruiker eenvoudiger om te zien of de uitrit aangelegd 
wordt naar een openbare weg die in beheer is bij de gemeente.
Helaas kan dat op dit moment nog niet in het loket, dus het is een wens voor 
de toekomst.
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Om de gebruiker toch te helpen om antwoord op de gestelde vraag te vinden, 
staat er een verwijzing in de tekst naar een plaats waar de wegbeheerders van 
alle wegen zijn te zien.
Deze toelichting met link wordt zichtbaar als de initiatiefnemer op de ‘i’ (van 
informatie) klikt.
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Zodra iemand bij de eerste vraag ‘Ja’ aanvinkt, verdwijnen de andere vragen 
want die zijn dan niet meer relevant. 
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De uitkomst op dit adres is dat de uitrit mag worden aangelegd zonder 
vergunning of melding. 
Er geldt in dit geval wel een zorgplicht.
We wilden hier een i-knop opnemen om een toelichting hierop te geven, maar 
dat is in deze versie nog niet gelukt. 
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Net zoals bij regels-op-de-kaart kijken we nu op een andere locatie, het 2e
adres, de Langendijk 74 in Tilburg.
Ook hier zie je dat de kaart die als ondergrond dient in het onderdeel 
‘vergunningcheck’ er anders uitziet als die in het onderdeel ‘regels op de 
kaart’.
Dit is waarschijnlijk geen bewuste keuze maar het gevolg van dat het 
functioneel om twee autonome onderdelen van het Omgevingsloket gaat.

Dit adres ligt in een rustige woonwijk, waar specifieke regels gelden die 
bepalen of het aanleggen van een uitrit is toegestaan.
Als het is toegestaan geldt een meldingsplicht.
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Voor deze locatie moeten we wel alle vragen beantwoorden om tot een 
conclusie te komen.
Die vragen hebben betrekking op de algemene regels die specifiek gelden 
voor een ‘rustige woonwijk’.
Alleen als aan de in die regels opgenomen voorwaarden wordt voldaan, mag 
er een uitrit worden aangelegd.
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Dit scherm laat zien dat het zin heeft om rekening te houden met de 
naamgeving van de werkingsgebieden.
Het werkingsgebied in dit voorbeeld kreeg de naam ‘meldingsplicht gebied’ 
maar dat is voor de initiatiefnemer geen duidelijke aanduiding.
Het is beter om een naam aan het werkingsgebied te geven die herkenbaar is 
voor de initiatiefnemer, bijvoorbeeld de naam van één of meer buurt(en).
Deze naam dient tegelijk door de hele keten hetzelfde te zijn, in het 
Omgevingsplan, regels op de kaart en vergunningcheck. 
Wat verder opvalt is dat er gevraagd wordt of de locatie in het 
meldingsplichtige gebied valt maar de initiatiefnemer kan het antwoord niet 
invoeren; hij kan alleen naar de vorige of volgende stap. Hier zou nog wel een 
betere interactie ingebouwd mogen worden, of een betere toelichting gegeven 
mogen worden. 
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De conclusie is dat er een melding gedaan moet worden.
Het is vervolgens mogelijk om meteen een melding te doen.
In de tekst staat ‘start een aanvraag’ maar dat heeft eigenlijk betrekking op het 
aanvragen van een vergunning.
Hier zou eigenlijk moeten staan ‘doen een melding’.
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Tot slot voeren we het 3e adres in (Bredaseweg 130).
Dit adres ligt in een vergunningplichtig gebied. 

29



Ook hier krijgt de initiatiefnemer (dezelfde) vragen te zien.
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Op deze locatie is het ook zo dat als op de eerste vraag ‘Ja’ wordt aangevinkt, 
de overige vragen niet meer beantwoord hoeven te worden.
Dat was op de eerste locatie (toestemmingsvrij gebied) ook het geval.
De extra vragen zijn inderdaad alleen van toepassing in het werkingsgebied 
dat betrekking heeft op een ‘rustige woonwijk’ (waarin het 2e adres ligt).
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Net als bij het meldingsplichtige gebied in het vorige voorbeeld  is ook hier de 
gekozen naam voor het werkingsgebied (‘vergunningsplichtig gebied’) niet zo 
gelukkig gekozen.
Bovendien is deze vraag overbodig want het is al bekend dat het ingevoerde 
adres in een vergunningplichtig gebied ligt.
Hier hoeft (en kan) dan ook geen antwoord worden ingevoerd, want het 
antwoord is standaard ‘ja’.
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De conclusie voor dit adres is dat er voor het aanleggen van een uitrit een 
vergunning moet worden aangevraagd.
Vervolgens kun je ook hier direct doorklikken naar het onderdeel ‘aanvragen’.
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In de volgende sheets gaan we in op hoe we de regels over uitritten die in de 
staalkaart staan, in het Omgevingsloket hebben gekregen. 
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Deze figuur toont de keten ‘van plan tot publicatie’ en het begin van de keten 
‘van idee tot afhandeling’.
Via de LVBB komen de plangegevens in het Omgevingsloket (‘regels op de 
kaart’).
De voorbeeldregels kunnen vervolgens worden gebruikt en aangevuld in de 
keten ‘van idee tot afhandeling’ (‘vergunningcheck’, ‘naar aanvragen’, 
‘maatregelen’).
Het afhandelen van de aanvraag gebeurt in het VTH-systeem van het 
bevoegd gezag.

Op hoofdlijnen is het volgende proces doorlopen:
1. Juridische regels opstellen: staalkaart ‘integratie vier verordeningen’.
2. Omgevingsplan annoteren, werkingsgebieden toevoegen en digitaliseren 

(conform STOP/TPOD). 
3. Publicatie in LVBB en in de DSO-viewer (‘regels op de kaart’) van het 

Omgevingsloket (groene blokjes).
4. Toepasbaar maken en digitaliseren van de regels (conform STTR) en 

publicatie in het Omgevingsloket (blauwe blokjes).
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Verderop in de presentatie laten we zien dat er qua aanpak varianten mogelijk 
zijn.
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We beginnen dus met de juridische regels, zoals die zijn opgenomen in de 
staalkaart ‘integratie vier verordeningen’.
In de demo zijn we steeds uitgegaan van de activiteit ‘uitrit aanleggen’.
Op deze sheet zie je een deel van de regels die daarvoor zijn opgesteld.
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De eerste stap is het analyseren van deze juridische regels.
Een belangrijke vraag is: wat staat er nu eigenlijk in? En wat betekent dat?
Dit is een kwestie van goed lezen en vragen stellen aan de planjuristen die de 
regels hebben opgesteld.
In de kantlijn links zie je naar welke onderdelen je op zoek gaat in de tekst.

Tijdens deze analyse ga je de regeltekst annoteren.
Wij hebben gekozen voor de volgende annotaties:
1. Werkingsgebied.
2. Activiteit.
3. Omgevingsnorm (randvoorwaarden waar iemand zich aan moet houden).
4. Regelkwalificatie (gaat het om een informatie-, meldings- of 

vergunningplicht?).

De keuze voor deze annotaties is bewust gemaakt.
Dat maakt het mogelijk dat een initiatiefnemer in het Omgevingsloket kan 
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selecteren op locatie en activiteit/werkzaamheid, zodat hij kan checken of hij 
zijn voornemen mag uitvoeren, of hij daarvoor een vergunning nodig heeft of 
een melding moet doen en welke indieningsvereisten daarvoor gelden.
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Een volgende stap is het analyseren van de regels op hun toepasbaarheid.
Deze stap kan overigens al gelijktijdig met het annoteren beginnen.
De analyse voor het toepasbaar maken staat in de kantlijn rechts en de 
analyse voor het annoteren staat links (zoals op de vorige sheet).

Zowel het annoteren als het toepasbaar maken vragen om een goede blik op 
hoe een initiatiefnemer het Omgevingsloket gaat gebruiken, maar beide vanuit 
een andere invalshoek:
• Bij het annoteren gaat het om hoe een gebruiker in het loket kan vinden 

welke regels gelden op een bepaalde locatie voor het uitvoeren van een 
bepaalde activiteit.

• Bij het toepasbaar maken gaat het om hoe deze gebruiker vervolgens via 
het doorlopen van een vragenboom snel antwoord krijgt op de vraag of wat 
hij wil doen is toegestaan en onder welke voorwaarden.

Toepasbare regels zijn met name zinvol voor de veel voorkomende activiteiten 
(de ‘topactiviteiten’), zodat de vergunningcheck geheel of grotendeels kan 
plaatsvinden door het online doorlopen van een vragenboom, waarop 
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automatisch een conclusie volgt.
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In deze sheet is te zien hoe het annoteren en toepasbaar maken werkt in de 
variant die gaat over de regels voor vergunningplichtige gevallen.
Bij het annoteren vind je het werkingsgebied waar de vergunningplicht geldt en 
de regelkwalificatie (kantlijn links). 
Bij het maken van toepasbare regels vind je de uitkomst van de 
vergunningcheck en de indieningsvereisten (kantlijn rechts).

39



En dit is dan het resultaat van de annotaties, v.w.b. activiteit en 
werkingsgebied. 
Links zie je een stukje ’functionele structuur’ (komt verderop in deze 
presentatie aan de orde).Dit is voor de burger niet relevant en behoort bij de 
‘achterkant’ van het loket, maar is belangrijk voor het structureren van 
activiteiten en bijbehorende regels.
Rechts zie je de werkingsgebieden: Grijs = toestemmingsvrij (incl. zorgplicht), 
Blauw - meldplicht (incl. zorgplicht) en Groen = vergunningplicht.
Het rode kader geeft de gemeentegrenzen aan. Binnen die grenzen ligt het 
ambtsgebied.

Wat je ook ziet is het patroon van de openbare wegen op deze kaart (de 
zwarte lijnen).
Er is voor gekozen om de openbare wegen niet als vlakken aan te wijzen als 
werkingsgebied maar om door middel van wegassen de ligging van openbare 
wegen in beheer bij de gemeente te symboliseren en als gebiedsaanwijzing te 
annoteren.  
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Voor het toepasbaar maken van de regels is logica van belang. Daarbij helpt 
een beslistabel.
Dit is na de analysefase de belangrijkste stap richting het maken van 
toepasbare regels.

In de beslistabel staat bij welke uitkomsten je kunt komen.
En welke criteria gelden dan? Is het dekkend? Geldt dat ook voor de 
aangegeven werkingsgebieden?
Je moet dus goed kijken of er geen ‘hiaten’ in zitten.

Vervolgens moet je vragen in de goede volgorde zetten.
Daar zit ook logica in. Bijvoorbeeld als bij een vraag het antwoord bepalend is 
voor de vervolgvragen.
Dit moet consistent zijn, dus deze keuze is niet willekeurig.
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In deze sheet is te zien hoe het maken van toepasbare regels er uitziet in een 
bepaald software-pakket.
In het voorbeeld van een ‘uitrit aanleggen’ ontstaat een eenvoudig model.
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Vervolgens wordt het geheel in een functionele structuur gezet.
Die functionele structuur maakt de hiërarchie zichtbaar tussen de 
verschillende onderdelen van het Omgevingsplan.
Hiermee kun je controleren of de toepasbare regels correct zijn vastgelegd. 
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Tot slot gaan we in op enkele uitdagingen tijdens onze ‘ontdekkingsreis’. 
De eerste uitdaging: volgorde van het proces dat is doorlopen.

In onze aanpak waren er drie deeltrajecten:
1. Bovenaan het juridische traject (maken planregels): stappen 1 en 2.
2. Links het analyseren, annoteren en publiceren van de regels in de viewer: 
stappen 3 t/m 5.
3. Rechts het toepasbaar maken en publiceren in de vergunningchecker en 
het aanvraagdeel: stappen 6 t/m 8..

Deze deeltrajecten zijn vrijwel autonoom uitgevoerd door drie verschillende 
groepen/individuen.
Maar in de praktijk bleek dat ze behoorlijk op elkaar ingrijpen.
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Vanwege de samenhang tussen de drie deeltrajecten, kiezen we voor het 
vervolg een andere aanpak.
In de sheet staat links de gevolgde aanpak, rechts de nieuwe die we bij het 
ontwerpen en digitaliseren van de volgende staalkaart gaan uitproberen.

Verwachte voordeel van de gewijzigde aanpak:
Elke groep (jurist, annoteerder, maker toepasbare regels) zoekt naar dezelfde 
logica.
Het is tijdwinst om dit samen te doen.
Bovendien kom je er dan tijdig achter dat iets bijvoorbeeld niet logisch in 
elkaar steekt.
Dat scheelt doorlooptijd (en frustraties i.v.m. het moeten aanpassen van al 
opgeleverde resultaten)

45



Volgende uitdaging:
Er komen veel vaktermen voor. Je moet weten wat deze betekenen.
De toekomstige gebruikers (initiatiefnemers) van het Omgevingsloket wil je 
niet opzadelen met voor hen onbegrijpelijke vaktaal.
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In deze sheet staan twee voorbeelden van begrippen die onduidelijk kunnen 
zijn.
1. Het begrip ‘object’: gaande de uitwerking bleek het eigenlijk om ‘tijdelijke’ 

objecten te gaan; het is beter als je dit meteen weet duidelijk te maken.
2. Het begrip ’openbare weg’: wat is dat eigenlijk? Een toelichting is nodig om 

te zien wat daarmee wordt bedoeld.

Deze tekstuele toelichtingen zijn in het Omgevingsloket toe te voegen achter 
een i-knop.
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Ook bij werkzaamheden aan bomen bestaan veel vaktermen.
Dit is opgelost met afbeeldingen als toelichting.
Deze plaatjes zijn rechtenvrij te gebruiken door gemeenten.
Een initiatiefnemer wordt op die manier niet lastig gevallen met jargon, maar 
kan via de illustraties bepalen wat hij van plan is te doen.
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Nog een uitdaging: toepasbare regels maken voor een activiteit waarvan de 
regels complex zijn.

In de demo ging het om een relatief eenvoudig te modelleren activiteit ‘uitrit 
aanleggen’.
Maar het ‘boom kappen’ dat ook onderdeel uitmaakt van de gedigitaliseerde 
staalkaart bleek een stuk complexer te zijn.
Bijvoorbeeld de vraag naar de stamomtrek hoeft alleen bij het kappen van een 
niet beschermde boom gesteld te worden.
Bovendien is er onderscheid tussen wat er precies met de boom moet 
gebeuren, kappen of snoeien. Ook dan maakt het uit of het om een 
beschermde boom gaat of niet. 

Hier ligt een uitdaging voor softwareleveranciers om dit zo gemakkelijk 
mogelijk te maken voor de gebruiker van de software.
Het modelleren van de vergunningcheck is voor de activiteit ‘boom kappen’ 
een behoorlijk ingewikkelde puzzel.
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In deze sheet zie je een voorbeeld van hoe zo’n complexe vragenboom eruit 
kan komen te zien.
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Andere uitdaging: het annotatieproces.

Belangrijk is om te weten wat ‘annoteren’ betekent.
Dit is met behulp van de metafoor van een envelop goed uit te leggen: je moet 
een computer vertellen hoe zo’n envelop ’gelezen’ moet worden.
Daar ligt een stelsel aan afspraken ten grondslag:
• Op de voorkant komt de geadresseerde te staan, in het midden.
• Met het adres in de vorm van een straatnaam, huisnummer, postcode en 

plaatsnaam. Deze behoren in de goede volgorde op de envelop te staan.
• De verzender betaalt de verzending vooraf en doet dat via een postzegel 

met de juiste waarde, afhankelijk van het gewicht van envelop en inhoud.
• Die postzegel moet aan de voorkant in de rechterbovenhoek worden 

geplakt.

Annoteren is feitelijk het classificeren conform een set van afspraken: ‘zo doen 
we dat’.
Vervolgens kan het lezen van de envelop geautomatiseerd plaatsvinden, want 
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de software weet waar de verschillende onderdelen staan en kan zo bepalen 
of er juist gefrankeerd is, waar het poststuk bezorgd moet worden, enzovoort.

Annoteren is ook vergelijkbaar met het aanmaken van een inhoudsopgave van 
een in een tekstverwerker geschreven rapport.
Daarvoor moet je eerst in de tekst aangeven wat de hoofdstuktitels zijn, de 
paragrafen en subparagrafen.
Vervolgens kan de inhoudsopgave gegenereerd worden, waarbij de hoofdstuk-
en paragraaftitels in de juiste volgorde en volgens een bepaalde hiërarchie bij 
elkaar komen te staan, voorin het document.
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Welke soorten annotaties kent een omgevingsdocument?
Het ‘werkingsgebied’ en de ‘activtiteit’ zijn de twee belangrijkste annotaties.

We zagen in het Omgevingsloket dat je hiermee start bij het selecteren van de 
voor een initiatiefnemer selecteren van de relevante informatie.
Deze twee annotatiesoorten zijn ook van belang voor de toepasbare regels.
Een vragenboom (toepasbaar gemaakte regel) heeft in elk geval een 
aanduiding van een werkingsgebied en een activiteit nodig.
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Maar er zijn meer annotatietypes, zoals is te zien op deze sheet.
Niet bij elk artikellid zullen ze alle van toepassing zijn.
De meeste annotaties kunnen in ‘regels op de kaart’ gebruikt worden om op te 
zoeken (filteren heet het daar).
Bij een geannoteerde ‘activiteit’ is de ‘bovenliggende activiteit’ van belang en 
verplicht.
Daarmee wordt de hiërarchie van activiteiten ingericht en ontstaat de 
functionele structuur.

53



Volgende uitdaging: activiteiten annoteren. 
Hoofstuk 5 vormt de basis voor het annoteren van activiteiten.
Daarin staan de regels over activiteiten. Die zijn in de regelteksten bij naam 
genoemd. 
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Het lijkt simpel maar vaak komt de activiteit onder meerdere benamingen voor.
Hoe ga je de geannoteerde activiteit dan noemen? Daarbij bestaan veel 
vrijheden.
Van belang is om dit consistent te doen in het hele Omgevingsplan.
Maar ja, welke naam kies je? Wij zagen vijf mogelijkheden. Waarvoor zou u 
kiezen? 
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Tijdens het webinar hebben we een online ‘poll’ uitgezet en dit was het 
resultaat.

Wij hebben gekozen voor ‘uitrit aanleggen’ vanuit de volgende uitgangspunten:
1. Kies voor een zo kort mogelijke naam. Hij wordt immers overal, ook in het 

loket, gebruikt.
2. Neem geen beperkingen op de uitvoering van de activiteit in de naam op 

(zie de laatste optie in het rijtje). Dat leidt tot hele lange namen met een 
veel te grote detaillering. Bovendien: welke beperkingen neem je op? 
Soms staan die pas in volgende leden van hetzelfde artikel.

3. Zet het zelfstandig naamwoord vooraan want dat is het meest 
onderscheidend. Zet het werkwoord erachter.

4. Gebruik geen hoofdletter. Het is geen zin maar een classificatiewaarde.
5. Gebruik de enkelvoudige vorm. Je legt veelal maar één uitrit aan of kapt 

één boom. 

Van belang is dergelijke uitgangspunten vooraf vast te stellen en die overal te 
hanteren. Voor een consistent resultaat. 
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Dit zijn de vier geannoteerde activiteiten die voorkomen in de Staalkaart 
‘integratie vier verordeningen’.
Bij de eerste activiteit hebben we toch een uitzondering gemaakt op de 
naamgevingsuitgangspunten want ‘object plaatsen’ vonden we te 
nietszeggend.
Leerpunt is dat je je steeds moet afvragen wat de beste keuze is.
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Elke activiteit moet voorzien worden van een bovenliggende activiteit in de 
hiërarchie van activiteiten.
Deze volgt idealiter uit de structuur van de regels, zoals in dit geval paragraaf 
5.5 die gaat over de hoofdactiviteit ‘activiteiten op of bij wegen of wateren’.
In deze paragraaf vallen daar activiteiten onder zoals ‘object plaatsen op de 
weg’ (paragraaf 5.5.2) en ‘uitrit aanleggen’ (paragraaf 5.5.4).
In dit geval is ‘activiteiten op of bij wegen of wateren’ de bovenliggende 
activiteit van deze twee activiteiten.

Vraagpunt is hoe artikel 5.4 (Oogmerken) met een activiteit is te annoteren.
Het artikel geldt voor alle activiteiten in deze paragraaf.
Moet je dit artikel dan annoteren met elke activiteit? Of volstaat het annoteren 
met die bovenliggende activiteit oftewel ‘activiteiten op of bij wegen of 
wateren’?
Wij hebben voor dat laatste gekozen, maar het is nog de vraag of dit goed 
gaat in de presentatie binnen het Omgevingsloket.
Als je één van de onderliggende activiteiten kiest, moeten namelijk ook alle 
regels getoond worden van bovenliggende activiteiten, dus niet alleen de 
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regels die specifiek gelden voor de gekozen activiteit. We hebben dat op dit 
moment nog niet kunnen vaststellen vanwege onvolledige functionaliteit van 
het Omgevingsloket.
Dat is dus een bevinding waarop in een later stadium moet worden 
teruggekomen.
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Met bovenliggende activiteiten bouwt zich de ‘functionele structuur’ op (die 
geeft de hiërarchie aan).
Dat is in dit plaatje te zien.
Nogmaals, dit is de ‘achterkant’ van het Omgevingsloket en van belang bij het 
goed werken van de zoekfunctie binnen het loket.
Een gebruiker hoeft hier geen kennis van te hebben.
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In dit plaatje zie je hoe zo’n bovenliggende activiteit zichtbaar wordt in het 
Omgevingsloket. 
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Maar er zijn nog meer uitdagingen!
Het annoteren van een werkingsgebied is ook een mooie uitdaging.

61



Tijdens het webinar op 11 mei hebben we op dit punt van de presentatie ook 
een poll onder de deelnemers uitgevoerd om te laten zien dat ook hier 
verschillende mogelijkheden bestaan. 
De essentie is dat het gaat om het aanleggen van een uitrit naar een openbare 
weg in beheer bij de gemeente. 
Hoe definieer je dan het werkingsgebied?
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Zie hier het resultaat van de poll.

Het lijkt in eerste instantie dat de openbare weg het werkingsgebied is.
Maar dat is nu juist de plek waar die uitrit nooit komt, die wordt namelijk 
daarop uitkomend aangelegd, bijvoorbeeld vanaf een woning naar de straat.
De regels gelden dus voor het gebied richting de openbare weg. Hoe groot is 
dat gebied?
De ene uitrit zal 10 meter lang zijn, een andere kan wel 200 meter lang zijn.
Eigenlijk kun je overal een uitrit aanleggen (behalve op de openbare weg zelf), 
als hij maar uitmondt op een openbare weg.
Dit is de reden dat wij hebben gekozen voor het ambtsgebied als 
werkingsgebied (dus het gehele grondgebied van de gemeente).
Wat daarbij heeft meegespeeld is dat het de grootst mogelijke ‘trefkans’ geeft 
als een initiatiefnemer een locatie ‘prikt’ op de kaart.
Waar de gebruiker van het Omgevingsloket ook op de kaart prikt, als het 
binnen de gemeentegrenzen is, moet hij/zij de van toepassing zijnde regels te 
zien krijgen.
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In de regels over uitritten kunnen we in de staalkaart drie werkingsgebieden 
onderscheiden:
1. Toestemmingsvrij: bijna overal; hier geldt alleen een specifieke zorgplicht.
2. Meldingsplicht: die geldt in een rustige woonwijk; hier gelden de regels voor 

de specifieke zorgplicht maar ook een meldingsplicht.
3. Vergunningplicht: in specifiek aangewezen gebieden geldt een 

vergunningplicht; deze vervangt de specifieke zorgplicht en meldingsplicht.
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Om die werkingsgebieden te visualiseren (en te begrijpen), kun je ze het beste 
in een kaartje tekenen, zoals in deze figuur.
Dan kun je ook controleren of je compleet bent en geen ‘witte vlekken’ creëert.
Zo’n plaatje helpt ook bij het checken bij de beleidsmaker en jurist of dit 
beoogd is.

Bovenaan zie je het bovenaanzicht.
Onderaan zie je een dwarsdoorsnede. Daarin zie je bijvoorbeeld dat het 
ambstgebied onder alle werkingsgebieden ligt maar dat die werkingsgebieden 
(wit, grijs en groen) elkaar onderling uitsluiten.
Beide visualisaties vullen elkaar aan in het zichtbaar maken van hoe de 
verschillende werkingsgebieden zich tot elkaar verhouden.
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Wat is het werkingsgebied voor de activiteit ‘object plaatsen op de openbare 
weg’?

Voor deze activiteit geldt juist wel de openbare weg als werkingsgebied.
Het gaat immers over regels over het plaatsen van objecten op die openbare 
weg. 
Maar hoe weet je welke wegen openbare wegen zijn? Niet elke gemeente 
heeft een kaart waar ze duidelijk op staan.
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Idealiter is dit het werkingsgebied: de grijze stroken zijn alle openbare wegen 
en kunnen dus als vlakken worden gedefinieerd. 
Maar wat doe je als je zo’n representatie van de openbare wegen niet 
beschikbaar hebt?

67



Wij hadden wel de beschikking over wegassen van openbare wegen in beheer 
van de gemeente.
Dat zijn dunne lijnen die samen een lijnenkaart vormen.
Zo’n lijnenkaart leent zich echter slecht voor representatie als werkingsgebied, 
je kunt er moeilijk in prikken, de ‘trefkans’ is klein.
De kans dat een bezoeker van het Omgevingsloket dan de van toepassing 
zijnde regels te zien krijgt, is dus te klein. 
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We hebben daarom gekozen voor wegassen als het werkingsgebied van de 
gebiedsaanwijzing ‘openbare wegen’.
Voor de regels voor het plaatsen van objecten op de weg hebben we voor het 
ambtsgebied gekozen als werkingsgebied, met uitzondering van een specifiek 
werkingsgebied waar een vergunningplicht geldt.
De consequentie van deze keuze is dat een gebruiker van het Omgevingsloket 
die buiten een openbare weg klikt en deze activiteit selecteert, toch de regels 
over die activiteit te zien krijgt. Dat is het belangrijkste.
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Voor een initiatiefnemer die een object wil plaatsen op een weg, is het 
natuurlijk een belangrijke vraag of die weg een openbare weg is in beheer bij 
de gemeente.
Hoe komt hij/zij daar achter?
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Er is een link in de tekst van de regels opgenomen die verwijst naar het artikel 
met de gebiedsaanwijzing.
Aan dat artikel is de lijnenkaart als werkingsgebied gekoppeld.
Deze functionaliteit wordt in het Omgevingsloket nog niet ondersteund.
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Je zou graag willen dat bij een muisklik op die link het artikel met de 
gebiedsaanwijzing (in dit geval de openbare wegen) wordt getoond.
Met daarnaast op de kaart de lijnenkaart met wegassen van de betreffende 
wegen (het werkingsgebied), zodat de initiatiefnemer kan zien of het om een 
openbare weg van de gemeente gaat, waar het object geplaatst wordt.
Zoals in de vorige sheet al werd aangegeven, werkt dit nu nog niet in het 
Omgevingsloket.
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Maar het is som nog ingewikkelder.

Neem bijvoorbeeld het werkingsgebied van de regels over beschermde 
bomen.
Het gaat hier om individuele bomen, maar is daarmee elke beschermde boom 
een ‘werkingsgebied’?
En hoe definieer je dan het werkingsgebied van die boom? Een punt die de 
ligging van de boom symboliseert? De omtrek van de stam op 
maaiveldniveau? De omvang van de kroonprojectie op de grond? Zijn die 
gegevens bekend? En worden ze regelmatig geactualiseerd (want de boom 
groeit en dijt uit)?
Of is het handiger om een standaardcirkel te kiezen die elke boom 
representeert? Hoe groot moet die cirkel dan zijn? 
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We hebben geëxperimenteerd met twee varianten: 
1. Bomen als cirkels met verschillende groottes waarbij elke cirkel deel 

uitmaakt van het werkingsgebied is; je ziet die cirkels in het plaatje aan de 
rechterkant van de kaart.

2. Bomen als punten die onderdeel zijn van een gebiedsaanwijzing, in 
combinatie met een werkingsgebied waarbinnen deze bomen liggen; deze 
variant zie je aan de linkerkant van de kaart (blauw vlak). Zie ook de 
volgende sheet, waar de punten binnen dat vlak zichtbaar zijn gemaakt.

In de praktijk blijkt optie 1 (cirkels) niet goed te werken. De kans dat een 
gebruiker bij het prikken op de kaart precies de cirkel raakt, is klein, vooral als 
hij de kaart onvoldoende inzoomt. Stel dat het om een beschermde boom gaat 
die je niet zomaar mag kappen, dan is er het risico dat de initiatiefnemer die 
regel niet krijgt te zien en de foute veronderstelling krijgt dat die boom 
zondermeer gekapt mag worden. Dat risico wil je toch voorkomen.
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In dit plaatje is optie 2 (bomen als punten in een vlak) nog wat beter te zien 
dan in de vorige sheet.
In de artikelen 5.32 en verder zit een link naar de bomenkaart in artikel 5.31, 
lid 1.
Dat lid heeft als werkingsgebied de bomenkaart, bestaande uit een 
hoeveelheid punten die de ligging van de beschermde bomen symboliseert.
Dat zijn de blauwe puntjes links van de weg (op de kaart: woonwijk links van 
‘Wilhelminapark’).
Maar ook dit werkt nu nog niet in het Omgevingsloket.

Conclusie:
Onze voorlopige bevinding is dat een bomenkaart nodig is.
Het gaat hier immers om regels over specifieke objecten die zich in een 
bepaald gebied bevinden.
Die objecten vormen zelf niet het werkingsgebied (risico van ‘misklikken’) maar 
het gebied waarin ze liggen wel.
De regels voor ‘boom kappen’ gelden in dat gebied en hebben betrekking op 
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die objecten.
Door die objecten op de kaart zichtbaar te maken, kan een initiatiefnemer een 
bepaald object (in dit geval een boom) aanwijzen om vervolgens te 
constateren dat het om een beschermde boom gaat.

Voor zover bekend is dat vooralsnog niet voorzien als functionaliteit van het 
Omgevingsloket. 
Daarom hebben we de bomenkaart nu als werkingsgebied opgenomen bij het 
gebiedsaanwijzingsartikel.
Een alternatief is het gebruik van de bomenkaart als extern informatieproduct.
Dat alternatief gaan we in een vervolgfase verder onderzoeken.
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In het onderdeel ‘vergunningcheck’ van het Omgevingsloket is een andere 
kaart zichtbaar, dat constateerden we al eerder in deze presentatie.
Waar in het onderdeel ‘regels op de kaart’ de werkingsgebieden getoond 
worden, gebeurt dat hier niet. 
Dus de initiatiefnemer kan bij de check geen gebruikmaken van de aanduiding 
van beschermde bomen.
Sterker nog, er zijn helemaal geen bomen zichtbaar in de check, dus een 
initiatiefnemer kan ook niets aanwijzen op de kaart.
De initiatiefnemer moet bij de vergunningcheck dus door het beantwoorden 
van een vraag aangeven of het om een beschermde boom gaat.
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In deze sheet zijn de belangrijkste bevindingen nog eens samengevat.

We geven daarbij nog een paar tips:
• Inrichting proces: werk vanaf het begin (opstellen juridische regels) samen 

in een multidisciplinair team; dit is op grond van onze ervaring aan te 
bevelen boven de ‘watervalmethode’ (planjurist, informatiemodelleur en 
toepasbare regelmaker na elkaar aan de slag). Er zijn standaard 
ontwerpvragen beschikbaar die dit proces ondersteunen. Daarvoor is een 
online tool beschikbaar (zie volgende sheet voor de link).

• Je kunt al oefenen met annoteren en het maken van toepasbare regels 
zonder software. Gebruik bijvoorbeeld een spreadsheet voor het annoteren 
(voorbeeld is beschikbaar) en maak een beslistabel om de vragenbomen te 
ontwerpen.
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Zie in deze sheet waar je meer informatie kunt vinden.
Er staat ook een aantal voorbeeldadressen waarmee je zelf in de PRE-
omgeving van het Omgevingsloket kunt gaan kijken naar de resultaten.
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